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19 de Setembro (FEP) | 11 de Outubro (I&DT)
16 de Novembro (Dia Nacional do Mar)
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 AGENDA DO OCEANO

Atente-se na actualidade da Agenda do Oceano, cuja incidência no
âmbito local reveste interesse particular pelos desafios que
concitam a sua informação e participação como seu destinatário
directo, o que adiante se pode constatar:

(1) Na articulação pela Estratégia Nacional para o Mar
(ENM) das diferentes políticas nacionais atinentes ao
mar.

(2) Na incidência costeira do Programa Nacional da
Política de Ordenamento do Território e do Programa
Nacional para as Alterações Climáticas.

(3) Na formulação do plano estratégico nacional para
o conjunto do sector das pescas, no âmbito da
aplicação do Fundo Europeu para as Pescas
(2007-2013) (FEP), a qual ajudará a definir e
identificar as prioridades mais adequadas, objectivos
específicos e recursos públicos sobre a política de
desenvolvimento a médio prazo dos sectores das
pescas e da aquicultura.

(4) No encerramento, em 30 de Junho de 2007, da
discussão pública do Livro Verde “Para uma futura
política marítima da União: Uma visão europeia para
os oceanos e os mares”, caracterizada por uma
abordagem holística dos oceanos e dos mares, por
uma preocupação com o estado do meio marinho e a
sua reabilitação, pela aplicação do princípio do
desenvolvimento sustentável para estabelecer o justo
equilíbrio entre as dimensões económica, social e
ambiental e estimular o crescimento e a criação de
mais e melhor emprego e o investimento na
competitividade e finalmente por contribuir para que os
europeus adquiram uma nova consciência da grandeza
do seu património marítimo, da importância dos
oceanos nas suas vidas e do potencial dos oceanos
para melhorar o bem-estar e aumentar as
oportunidades económicas.



(5) Na agenda da presidência portuguesa da União
Europeia, no decurso do segundo semestre de 2007,
a Política Marítima Europeia revestirá uma temática
central, de forma a alcançar e manter a liderança
europeia nos assuntos do mar.

(6) Na concretização da Estratégia Científica
Portuguesa dedicada ao Ano Polar Internacional
2007-2008 (API), abre-se uma oportunidade única
para a participação de cientistas portugueses em
projectos multidisciplinares internacionais, além da
ligação entre ciência polar e sociedade proposta pelo
“LATITUDE60! O programa português do API para a
educação”.
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